
Styrgruppsmöte BPSD-registret. 
 

Telefonmöte den 13 maj 2019 kl. 14-15  

Närvarande via telefon; 

 

Eva Granvik registerhållare  

Håkan Minthon ledamot 

Maggie Andersson ledamot 

Elisabeth Londos ledamot  

Lennart Minthon ledamot 

Elin Wulff ledamot 

Bertha Ragnarsdottir ledamot 

Anita Källman ledamot 

Ej närvarande; 

Marie Ternström ledamot 

Katarina Nägga ledamot 

 

 

Föregående minnesanteckningar 
Inget att tillägga 

 

Aktuella siffror  
7286 enheter anslutna. 

208 229 registringar sedan start.  

39 000 registringar senaste året ca.106 / dag 

68077 personer registrerade sedan start 

Enheter med flest registringar; 

951 registringar Ljusdal / Tallnoret 

820 registringar Trelleborg / Silverängen 

Antal certifierade 328 varav 186 närvarat vid vårens nätverksträffar. 

 

Håkan tar redan på vilken enhet som gjorde registrering nr 200 000 och vi skickar en tårta till dem.  

Ekonomi,  
Aktuellt läge; 

289 kommuner har valt att betala och kommer fortsättningsvis att vara anslutna till registret.  

Den kommun som valt att inte vara ansluten (Lycksele) stänger vi ner 1 juni.  

Ansökan till socialdepartementet för extramedel för att utveckla kvalitetsindikatorerna, 2,5 miljoner 

beslut fattas den 16/5 

950 000 kr från regeringen har vi inte fått än, besked kommer den 5/6  



Eva möte SKL angående ändrat fördelningssystem för samtliga register. Förslaget innebär följande;  

1. Alla register får ett grundanslag 

2. Därefter blir det tillägg utifrån givna kriterier som kansliet vill premiera 

3. Möjlighet att söka utvecklingsstöd för olika projekt 

4. Avdrag om något saknas som kansliet bedömer ska finnas  

Förslaget innebär en rättvisare fördelning av anslag, men fick faktum kvarstår att kvalitetsregistren är 

underfinansierade vilket lyftes.  

Fram tom maj har vi haft utgifter för ca 2 miljoner, inkomster och intäkter enligt nedan;  

Intäkter o inkomster   

   tom april 

Fakturerat årlig avgift 3 719 506 

Fakturerat 
mappar/utb 871 474 

Balans fr2018 5 896 848 

Nationella medel 950 000 

 

Rapport från anhörigrepresentant  
Vem kan ersätta Anita?  Styrgruppen funderar till nästa styrgruppsmöte. 

FoU, rapport från gruppen. 
Elisabet, Lennart, Katarina, Eva haft möte. Inget ytterligare sen förra månaden mer än en beställning 

till statistikern  

Samarbete SveDem- BPSD-registret 
Bertha rapporterar från arbetsgruppen (protokolls bifogas)  

Diskussion kring eventuella samverkansmöjligheter, men inga ytterligare idéer framkommer.  

 

Övrigt  

 Kvalitetsindikatorerna  

Projektplan skickad till Nasher. Arbetet kring kvalitetsindikatorerna sätta igång 

snarast efter finslipning av vissa detaljer. 
 

 Vi ingår i äldres hälsa…. inte neurologi 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/g

emensamutvecklingavkunskapsstyrningisocialtjansten.26619.html 

 

 Säker inloggning, exempelvis;  

Skicka ut frågan till de som skrivit på våra avtal, olika alternativ finns bland annat 
(BankID, Mobilt BankID, Freja eID+ och Telia). 

              Inloggning och signering med e-legitimation Inloggning med SITHS via dator. 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/gemensamutvecklingavkunskapsstyrningisocialtjansten.26619.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/gemensamutvecklingavkunskapsstyrningisocialtjansten.26619.html


Tvåfaktorsinloggning med exempelvis YubiKey, engångskod via sms, App för Smartphones 

och surfplattor, Google Authenticator, OATH-tokens, iDappen eller dold tvåfaktor via 

webbläsaren. 

 Årligt möte; 
Lokal och föreläsare bokade. 26 november Anmälan sker via formulär på hemsidan som 

exporteras direkt till en Excell fil. 

Styrgruppsmöte iden 25 november på hotellet.   

Rum bokade till styrgruppen. 

 

 Validering.  

Hur validerar vi? Det finns personer som har maxpoäng på NPI-skalan, vid vilken summa ska 

systemet varna? Eva ber statistikern titta på en lämplig cut-off.   

Beslut att vi ska samköra med läkemedelsregistret och diagnosregister på registerservice för 

att validera de data vi har nu.  

 

 16 olika CPUA i Sverige slås ihop så det blir bara sex kvar. 

 

 Ska vi ingå i Vården i siffror? Fundera tills nästa styrgruppsmöte https://vardenisiffror.se/ 

 

 SKL gick i december ut med förfråga till samtliga kommuner om intresse av att finansiera de 

kvalitetsregister som vänder sig till kommunerna samt den nationella patientenkäten. 

Kommunerna ska lämna besked senast mitten på juni till SKL. Tanken är att vi då ska få del av 

dessa pengar och inte fakturera själva som vi gjort i år. Stockholm har sagt ”nej” till detta 

förslag. Diskussion kring hur vi ska ställa oss till detta och vilka konsekvenserna kan tänkas 

bli. Vi avvaktar besked från SKL.  

 

 

 

 

Justeras                                                                                                       Justeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet Karin Sjölin  

2019-05-14  

 


